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عمى اشج الحخوب االىمية السغػلية ىػاًل والتي كان مدخحيا بالد التخكدتان  تدمط ىحه الجراسة الزػء
وبالد ماوراء الشيخ والرضغ واستغخقت زىاء الثالثة عقػد ونرف واسبابيا تخجع لخغبة األشخاف بالدعامة والييسشة 

ىحه في خانًا لمسغػل وقج انذغل اريق بػكا الحي كان قج اعمغ نفدو  ،عمى مشاشق الشفػذ لالمبخاشػرية السغػلية
الحخب بضغ قػبالي وكايجوخان التخكدتان الغخبية وكان كايجو مغ اشج السعارضضغ العالن قػبالي نفدو امبخاشػرًا 

السعارضة الى اعالن الحخب بضشيسا واشتجت بعج ادراك  م وقج قادت ىحه5189ه / 818عمى السغػل سشة 
افطة عمى امالكو في بالد التخكدتان الغخبية وانسا امتج لفخض قػبالي ان شسػح كايجو لع يتػقف عشج حجود السح

خ الحي كان يسخ عبخ ىحه ليسشتو عمى بالد ماوراء الشيخ وخخاسان وأىجافو مغ ذلظ التحكع بتجارة شخيق الحخي
وىحا ماحجث فعاًل عشجما تسكغ كايجو مغ فخض ارادتو عمى ىحه البمجان مدتغاًل حالة الفػضى التي  البمجان،

ومغ ىحه البمجان اخح كايجو ييجد بذكل فعمي تجارة الحخيخ الحي  ،ادت بدبب الرخاعات الدياسية عمى الدمصةس
فجخل الصخفان في حخوب  ،وىحا االمخ زاد مغ ليضب الحخب بضشيسا ،يسثل الذخيان الحضػي لالقتراد الرضشي

ستسخ عمى م وقج ا 5101ه/ 803شة ليا حتى وفاتو سومعارك عجيجة لع يتسكغ فضيا قػبالي خان مغ وضع حج 
م مغ قتل كايجو وبسقتمو انتيت ىحه الحخب التي خمفت 5391ه/195عيج حفضجه تيسػرخان الحي تسكغ سشة 

 عذخات االالف مغ القتمى.

 الكمسات السفتاحية: السغػل ...الحخب ...قػبالي... اريق بػكا
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Abstract 

his study sheds light on the most terrible Magholian civil wars, which were the theater 

of Turkestan, Transoxania, and China, which lasted for nearly three and a half 

decades, and the reasons for which are due to the desire of the parties to lead and 

dominate the areas of influence of the Maghol Empire, Arik Buka, who had declared 

himself a traitor to the Mongols, was preoccupied with this war between Kublai and 

Kaidukhan in Western Turkestan, and Kaido was one of the fiercest opponents of 

Kublai declaration of himself as emperor of the Maghols in the year 658 AH / 1260 

AD, and this opposition led the two parties to declare war between them and 

intensified after Kublai realized that Kaidu ambition did not stop. At the borders of 

preserving its properties in the countries of Western Turkestan, but was extended to 

impose its hegemony over the countries of Transoxiana and Khorasan, and its goals 

from that were to control the trade of the Silk Road that was passing through these 

countries, This is what actually happened when Kaidu was able to impose his will on 

these countries, taking advantage of the state of chaos that prevailed due to political 

struggles for power, and from these countries, Kaidu took effectively threatening the 

silk trade, which is the vital artery of the Chinese economy, and this matter increased 

the flame of the war between them, so the two sides entered In many wars and battles 

in which Kublai Khan was unable to put an end to them until his death in 693 AH / 

1295 CE, and it will continue during the reign of his grandson Timur Khan, who 
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managed in the year 701 AH / 1302 CE to kill Kaido and by his death, this war 

that left tens of thousands of people dead ended. 

Key words: the Maghols ... The war... Kublai ... Arik Buka 

 المقدمة:
الحخب األىمية ب تسثمت ،تتشاول ىحه الجراسة مػضػعًا قمسا جمب انتباه أنطار الباحثضغ

 في ( وكايجو خانم5101-5189ىـ/ 806-818ة بضغ خان الرضغ األعطع قػبالي )السغػلي
ىحه الحخب التي شغمت معطع سشػات ،تر وشخق مشغػليار آان الغخبية الػاقعة بضغ نيخ بالد التخكدت

أىسيا تفكظ وحجة اإلمبخاشػرية ومغ ليا تجاعيات قاسية عمى السغػل  تحكع قػبالي الصػيمة كان
كسا ضخبت ىحه  ،ضحضتيا عذخات االالف مغ القتمى ان لع تكغ مئات االالفراح السغػلية و 

اقتراد الرضغ والثخوات التي كانت تجشى مغ مػارد شخيق الحخيخ الحي كثضخًا ما كانت حخب ال
كسا كان ليا انعكاسات سمبية عمى مدتػى  ،تتػقف بدبب تمظ الحخوب عبخه   حخكة التجارة

ان ىحه ف فزاًل عغ ذلظ ،العالقات بضغ مسالظ السغػل بعزيا مع البعس وداخل السسمكة الػاحجة
وسببت صخاعات أسخية بضغ أبشاء  ،اشعمت بعجىا حخوب أخخى  ،سابقة خصضخة الحخب كانت

كسا أنيا غضبت القػاعج التي أقخىا جشكضدخان في كيفية اختيار  ،األسخة الجشكضدخانية عمى الدمصة
وىحه القػاعج لع يؤخح بيا ال  ،والتي سشذضخ الضيا في البحث ،مغ يجب ان يكػن عمى رأس الخانية

 ،دون انتخاب بعج ذلظ لمخانية ولحلظ كل زعامات السغػل وصمت ،غ جاء بعجهقػبالي وال م
 .عخض الحائط ضاربضغ ذلظ العخف السغػلي الحي كان قج أقخه جشكضدخان

مع  ،كل ىحه التجاعيات سشذضخ الضيا بالتحمضل بسا يتػافق مع السشيج العمسي التاريخي
الكثضخ مشيا  كػن  سية قمضمة ججًا فزاًل عغاإلشارة إلى أن مرادر معمػمات ىحه الجراسة األسا

 ،تصمب األمخ مشا أن نخكب السعمػمات بالصخيقة التي ال تحجث خماًل لألحجاثلحا مذػش 
وتخررشا في الجراسات السغػلية ساعجنا كثضخًا في عسمية وضع ىحه السعمػمات في سياقيا 

عمى عشػان  يجف عجم تجدئة السػضػع فقج إقترخناوب ،التأريخي الرحيح حضث كان ذلظ مسكشاً 
 واحج دون فخعيات لشديل عمى القارئ الكخيع تتبع أحجاثو بيدخ.

 

 الحرب األهلية المغولية
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الحي وافاه  –شيجت امبخاشػرية السغػل في اعقاب وفاة رابع خاناتيا العطام مشكػ خان
أثشاء قيادتو لمحسمة العدكخية الكبخى عمى الرضغ الجشػبية التي  (1)م 5111ىـ/ 811األجل سشة 

متغضخات سياسية عشيفة غضخت كثضخًا مغ قػاعج الدياسة التي كان قج (2)–كانت تحكسيا أسخة الدػنج
، وأبخز ىحه الستغضخات (3)أقاميا جشكضد خان، والتي كان قػاميا الحفاظ عمى وحجة اإلمبخاشػرية 

التي صجعت وحجة اإلمبخاشػرية، وخمفت عذخات االف مغ القتمى السغػل، ىي الحخب األىمية 
سببيا الرخاع عمصالدمصة بضغ قصبضغ مغ األسخة الجشكضد خانية، مغ أخػة مشكػ خان ىسا اريق 

 . (5)والءات األسخة بضشيسا  فانقدست، (4)بػكا وأخيو األكبخ قػبالي

وكانت البجاية عشجما خالف اريق بػكا قػاعج اعتالء عخش الخانية بإعالن نفدو خانًا 
 مجةم، وتمظ القػاعج كانت تقتزي ان تكػن ىشاك 5111ىـ/ 811المبخاشػرية السغػل سشة 

لمخان الستػفي  ضخةثاألالدوجة  الدمصة خاللياانتقالية بضغ وفاة الخان وانتخاب خان ججيج، تتػلى 
في  ،(6)شاءه البالغضغ مغ الرغار، لحضغ تقخيخ مػعج انتخاب خان ججيج لالمبخاشػريةأو أحج أب

مؤتسخ عام يصمق عميو تدسية ))قػريمتاي((، ومغ شخوط عقج القػريمتاي ان تكػن الخالفات عمى 
، وان يكػن مكان السؤتسخ في العادة عمى ضفاف أحج سادتالسخشح قج ذلمت، وأجػاء التػافق قج 

مشغػليا وفي فرل الخبيع حضث الصخق تكػن سالكة واألجػاء السشاخية مشاسبة، وتػجو أنيخ ارض 
دعػات الحزػر لجسيع أبشاء األسخة الجشكضدخانية وخػاتضغ األسخة وكبار قادة الجير والػزراء، 

 .(7)فزاًل عغ حكام السسالظ التابعة لمسغػل، ويجخي االنتخاب في احتفالية ميضبة 

ا أن يبخر أسباب مخالفتو لقػاعج االنتخاب بإعالن نفدو خانًا أعطع وقج حاول اريق بػك
 المبخاشػرية السغػل عمى جسمة مغ السعصيات تسثمت:

أواًل: ان مشكػ خان كان قج عيج لو بتػلي إدارة العاصسة قخاقػرمكشائبًا عشو اثشاء فتخة غيابو في 
فػيس مغ الخان بحكع اإلمبخاشػرية في حسمتو عمى الرضغ الجشػبية وىحه االنابة اعتبخىا بسثابة ت

 .(8)حال حجوث ما ال يحسج عكباه 

ثانيًا: ان الطخوف التي كانت محيصة باالمبخاشػرية اثشاء وفاة مشكػ خان كانت تدتمدم ان يكػن 
ىشاك خان أعطع يقػد البالد، ألن اإلمبخاشػرية كانت مذغػلة بأكبخ حسمتضغ عخفيا تاريخ السغػل 

 .(10)وحسمة ىػالكػ عمى بالد ايخان والعخاق (9)الرضغ الجشػبية ىي الحسمة عمى 

، وان (11)ثالثًا: ان معطع قادة السغػل مغ األسخة الجشكضدخانية كانػا ضسغ قادة ىاتضغ الحسمتضغ 
مغ تبقى مغ االسخة الجشكضدخانية في قخاقػرم مغ األبشاء والخػاتضغ ىع كانػا حدب ادعاء اريق 
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، وما يتختب عمى ذلظ مغ (12)في تدشع مشرب الخانية خػفًا مغ الذغػر بػكا مغ الجاعسضغ لو 
 تجاعيات وفػضى في القخارات.

ىحه االدعاءات جسيعيا ال تخقى إلى القبػل، ألن مثل ىحه السراعب سبق ان واجيتيا 
كدخ قػاعج االنتخاب وشػاىج ذلظ انو في اعقاب وفاة جشكضد خان  اإلمبخاشػرية السغػلية ولع يجخ  

االنتقالية ولسجة سشتضغ  السجةم تػلى تػلػي خالفة والجه جشكضد خان خالل 5118ىـ/ 816سشة 
والحال جخى  (14)م 5118ىـ/ 818. لحضغ ان انتخب اوكتاي خانًا اعطع لالمبخاشػرية سشة (13)

(( 1ولسجة )) (15)ػلت الدمصة زوجتو األثضخة تػراكضشا خاتػن كحلظ في اعقاب وفاة اوكتاي حضث ت
لحضغ ان حرل التػافق عمى ابشيا كضػك الحي تػلى مشرب الخانية في قػريمتاي  (16)سشػات 

م ، وخالل كال الحالتضغ كانت اإلمبخاشػرية السغػلية مذغػلة في حخوب 5168ىـ/ 866سشة 
نية في قخاقػرم ىي مغ دفعتو ليحا السشرب ال يختقي خارجية، كسا ان ادعائو ان األسخة الجشكضدخا

إلى الحكيقة ألن ىشاك مغ السؤرخضغ السعاصخيغ مغ يكحبػن ىحا االدعاء ويؤكجون ان اريق بػكا 
 .(17)ىػ مغ كان قج غربيع بالقػة عمى تأيضج اعتالئو عخش الخانية

الذجيجة لحلظ وعمى العسػم كانت مغ تجاعيات ىحا التخشح ان قاد قػبالي السعارضة 
، دعا (18)إثشاء اريق بػكا عغ التخاجع في أنو األحق بيحا السشرب وبعج فذل محاوالتووادعى 

نتخابو مغ شخف واحج إقادة الجير واألمخاء الحيغ كانػا معو في الرضغ إلى عقج قػريمتاي تع فيو 
بعج ذلظ  ، نذب(19)م5189ىـ/ 818خان أعطع لمبالد وذلظ في مجيشة مضشظ فػ الرضشية سشة 

بػكا عغ عخش الخانية لسرمحة  أسفخت في الشياية عغ تشازل اريق صجامات عدكخية ومؤامخات،
ثع ما لبث ان عدل نفدو عغ الدياسة حتى وفاتو سشة  (20)م 5186ىـ/ 881قػبالي خان سشة 

 .(21)م 5188ىـ/ 886

ظ السغػل وكان مغ أولى تجاعيات ىحا الرخاع أنو فتح السجال لحجوث صخاعات بضغ مسال
-816) وخان قبضمة القفجاق بخكو خان م(5181-5110ىـ/ 883-811) كسا حجث بضغ ىػالكػ

، وبضغ قػباليػكايجو وكان ىحا األمخ قبل ذلظ يعج (22)امتجت لدشػات م(و 5181-5118ىـ/ 881
مغ السحخمات.كسا لع يعج لمخان األعطع قػبالييحزى بحات السكانة والشفػذ والصاعة التي كان 

ا الخانات العطام الحيغ سبقػه كأوكتايػكضػك ومشكػ، فقج تحبحبت شاعة خانات مسالظ السغػل عمضي
لو، ومشيا عمى سبضل السثال تحرع ىحه الدعامات ليحه السسالظ بسختمف الحجج في عجم تمبية 

لتأكضج  م5188ىـ/ 886سشة  دعػة قػبالي خان ليع لحزػر القػريمتاي الحي كان قج حجد مػعجه
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، (23)بالحزػر  هو مغ الجسيع كخان أعطع لالمبخاشػرية فبخكة خان مغػل القفجاق وعجانتخاب
مجعيًا انو كان مذغػاًل بتثبضت اركان  (24)لكشو امتشع بعج ذلظ بحجج والية، وكحلظ فعل ىػالكػ 

ايمخانضتو في ايخان والعخاق، في حضغ رفس الجعػة بذكل صخيح الغػ الحي كان مغ اشج السؤيجيغ 
، ومعمشًا الحخب عمى (25)بػكا ثع انذق عشو واعمغ نفدو خانًا عمى بالد ما وراء الشيخ  الريق

وىكحا يكػن وألول مخة  (26)قػبالي خان، كسا اتخح كايجو خان التخكدتان السػقف ذاتو بالخفس 
نرضب الخان األعطع الفذل في فخض ارادتو حتى لػ كانت اسسية عمى باقي مسالظ السغػل 

، وكان مغ نتائج ذلظ حخوب أىمية (27)شدعة االستقاللية ىي التي تحخك زعاماتيا التي اخحت ال
تسثمت في أىع اشكاليا الحخب بضغ قػبالي خان وكايجو والتي استغخقت حػالي سبعة وثالثػن 
عامًا مشيا ثالثػن عامًا خالل عيج قػبالي خان والدبعة الباقية خالل حكع تيسػرخان حفضج 

 م.5391ىـ/ 195سشة  قػبالي والتي انتيت

كانت حجود الرضغ بجاية حكع قػبالي خان قج تخصت الحجود التي كانت مخسػمة مغ 
قبل زمغ امبخاشػرية الرضغ الذسالية السخةالدػنج والتي كانت تشتيي عشج سػر الرضغ العطيع، 
فقػبالي خان وبعج قزاءه عمى اريق بػكا امتجت سمصتو لتذسل أراضي شاسعة مغ التخكدتان 
الذخقية او كسا تعخف الضػم بالتخكدتان الرضشية، وكان ىجف قػبالي ان يتخصى ذلظ إلى 
التخكدتان الغخبية التي كان مػقعيا ىػ السفتاح الحي مغ خاللو يسكغ التػغل إلى الغخب حضث 
سيػب بالد القفجاق التي كانت تحكسيا مسمكة مغػل القفجاق والى الجشػب الغخبي حضث مسمكة 

 ي بالد ما وراء الشيخ وااليمخانضضغ في بالد ايخان والقفقاس والعخاق.الجغتاي ف

وكانت ندعة التػسع لجى قػبالي في ىحه السشاشق يحكسيا ىجفضغ األول ىػ اخزاع 
مضخاث جشكضد خان لحكسو وىحا السضخاث يتسثل في أىع اشكالو ىػ اخزاع ارض مػشغ السغػل 

، (28)جػبيا قبائل السغػل الستحبحبة الػالء ارجائياومشاشق التخػم الغخبية ليا والتي كانت ت
عاصسة امبخاشػرية السغػل التي تخمى عشيا  –والسشتذخة عمى شػل الخط السستج مغ قخاقػرم

غخبا وىحه السشصقة التي يصمق عمضيا تدسية  (29)والى نيخ ارتر –قػبالي خان لسرمحة بكضغ 
ه السشصقة التي يغمب عمضيا الصابع الرحخاوي التخكدتان الغخبية واليجف الثاني يكسغ في ان ىح

تذكل أىسية ستخاتيجية وعمى مخ التاريخ لكل حكػمات الرضغ الستعاقبة بسا فضيا حكػمة قػبالي 
خان واىسضتيا تشبثق مغ كػن ان الستحكع بيحه السشصقة ىػ الحي عميو تتػقف حخكة انديابية 

 مغبا واليشج، وأي اضصخاب فضيا سيحخم الرضغ البزائع وتجارة الرضغ إلى العالع اإلسالمي وأور 
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الثخوات التي تذكل محػر قػتيا في ىحه التجارة والتي تعخف بتجارة الحخيخ، واذا ما حخم قػبالي 
خان مغ ىحه السضدة عشجىا سيكػن امبخاشػر ضعيف وواىغ، وليذ ذلظ فحدب إذا ان كل 

الػسيط كانت تأتي مغ الكبائل البجوية السخاشخ التي كانت تيجد الرضغ وعبخ التاريخ القجيع و 
الستػحذة وما بشاء سػر الرضغ العطيع اال كان اليجف مشو ىػ ان يكػن مانع صج لتمظ 

، كسا ان اباشخة الرضغ قبل الغدو السغػلي كانػا يعسجون عمى إبقاء حاميات ليع (30)اليجسات 
 حضث كان ذلظ مسكشًا. (31)في ىحه البالد لسشع ىحه اليجسات وتأمضغ شخق التجارة

والحكيقة السخة والتي يجب االعتخاف بيا ان معطع اإلجخاءات في تأمضغ تمظ الصخق كانت 
تػاجييا صعػبات جسة ذلظ ألن الجغخافية الدياسية ليحه السشصقة لع تذيج وعبخ التاريخ القجرة 

عمى التخكدتان  مغ اية قػى خارجية سػاء أكانت امبخاشػريات ام دول في االحتفاظ بالديصخة
الغخبية بدبب تعقضجاتيا الجغخافية برحارييا الػاسعة وجباليا الػعخة وقداوة مشاخيا الستصخف 

م تحت الرفخ في 19م مئػية وشتاءًا إلى 89لترل درجة حخارتيا في فرل الريف إلى 
سكانيا مغ  ، كسا ان ىحه البالد لع تدػدىا وحجة سياسية ))وششية(( رغع ان(32)اقداميا الذسالية 

جشذ واحج، وشػاىج التأريخ كثضخة عمى ذلظ فاتخاك اليػن فذمػا في إقامة دولة ليع فضيا عشجما 
الضيا قجيسا، فتخكػىا لضتػجيػا غخبًا إلى جشػب روسيا  (33)ىاجخوا مغ مشاشق جبال اليشجكػش

غ والجػان ، وقبميع فذمت أقػام أخخى كالجػنجانضػنػاألوبػريػن والديانض(34)م311بحجود سشة 
، لتمحق بالفذل محاوالت التػكضػ التخكية في القخن الدادس (35)وىؤالء األربعة مغ جحور روسية 

، وامتجادًا لمعيػد اإلسالمية وانتياءًا بفذل الدػفضت االحتفاظ بيا، كسا فذمت (36)السيالدي 
أربعة  شعػبيا في عرخنا الحاضخ ان يكػن ليا كيان سياسي مػحج، حضث تػزعت عمى اراضيا

 دول ىي أوزبكدتان وكازخدتان وقخغضدستان ومشغػليا الحالية.

أما الجدء الذخقي مغ التخكدتان الحالية والتي يقع الجدء األكبخ مشو داخل حجود الرضغ 
الغخبية والحي معطع شعبو مغ األتخاك االيغػر السدمسضغ فإنيع يالقػن مخاشخ جسة مغ حكػمة 

سقخاشية لكغ تدتخجم أقدى أسالضب التشكضل السسشيج مغ أجل كدخ الرضغ الذعبية التي تجعي الجي
الخوح القػمية والجيشية ليع بيجف دمجيع بالثقافات الرضشية وقصع جحورىع التاريخية باألمع 

 اإلسالمية.

إن ىحا التحمضل الحي ذىبشا إليو كدخ قاعجتو كايجو عشجما كافح مغ أجل تأسيذ دولة 
الغخبية، ولكشو فذل في الشياية ألنو اصصجم بصسػح قػبالي الحي ىػ اآلخخ  مػحجة في التخكدتان
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قامة سياستو عمى الكفاح مغ أجل إعادة الػحجة الدياسية لإلمبخاشػرية السغػلية، وكالىسا فذال 
 في تحقضق ىحه األىجاف في الشياية.

الرخاع بضغ ولستابعة ذلظ البج ان نخجع إلى جحور األحجاث التي قادت فيسا بعج إلى 
قػباليػكايجو، حضث كانت البجاية عشجما فذمت اسخة اوكتاي مغ إبقاء مشرب الخانية فضيا في 

م، حضث اشتجت السشافدة بضغ 5168ىـ/ 866اعقاب وفاة الخان األعطع كضػك ابغ اوكتاي سشة 
أوكتاي أبشاء االسخة الجشكضدخانية مغ أحفاد جشكضد خان مغ أوالده األربعة تػلػيػجػجضػجغتايػ 

لتحدع في الشياية لسرمحة مشكػ بغ تػلػي، ولكغ ىحا األمخ لع يدتقع لسشكػ بعج جمػسو عمى 
أمضخًا مغ أسخة اوكتاي بعج ان اتيسػا بالتآمخ عميو بعج  11عخش الخانية اال بعج ترفية أكثخ مغ 

أوكتاي الحيغ خصخ أحفاد  ، وىحه الترفية لع تمغ  (37)م 5115ىـ/ 860انتخابو خانًا أعطع سشة 
عاودوا الطيػر وبذخز كايجو خان حفضج أوكتاي الحي عارض إستحػاذقػبالي عمى مشرب 

 الخان األعطع وأعمغ الحخب ضجه.

البج مغ بيان الكيفية التي تكػنت بيا  ل البحث في تفاصضل ذلظ وتجاعياتو  وقب
 ىػ كايجو؟ خانيةالتخكدتان الغخبية عمى عيج كايجو وىحا يتصمب مشا اإلشارة إلى مغ

كايجو ىػ ابغ قاشضػقاشي ىػ األبغ الخامذ ألوكتاي الحي كان لو سبعة أوالد وىػ بحلظ 
م، 5131ىـ/ 833، والدتو كانت بحجود سشة (38)دخانيةضحفضج أوكتاي وسمضل األسخة السمكية الجشك

اي وبدبب صغخ سشو استثشاه مشكػ خان مغ عسمية قتل االمخاء الدبعة والدبعضغ مغ اسخة اوكت
لع يحخمو مغ  أنو ، كسا(39)م 5115ىـ/ 860خان مسغ كانػا قج تآمخوا عمى قتل مشكػ سشة 

السضخاث بل اقصعو مداحات شاسعة مغ التخكدتان الغخبية بعج ان وثق بإخالصو، وصار مالزمًا 
لسشكػ وأشاع أوامخه، وخالل الرخاع الحي نذب بضغ قػبالي خان واريق بػكا، كان كايجو مغ اشج 

. ىحه السػاقف (40)عسضغ الريق بػكا، وىػ مغ كان قج سعى لجفع اريق بػكا لسشرب الخانية الجا 
 العجائية مغ كايجو تجاه قػبالي كانت بسثابة الذخارة األولى التي اشعمت نار الحخب بضشيسا.

كان كايجو رجل السخحمة باستحقاق وادار الرخاع بعبقخية رجل دولة وكان يستمظ كل وقج 
لدياسية وفغ السخادعة, يقػل عشو مؤرخ السغػل اليسحاني بانو ))كان في غاية العقل األالعضب ا

 .(41)والكفاءة والجىاء، فداس األمػر كميا عغ شخيق السكخ والحضمة، ودبخ امخه(( 

وعشجما تشازل اريق بػكا عغ العخش لسرمحة قػبالي، ادرككايجو ان قػبالي ال محال 
 ، ولحلظ عشجما استجعاه قػبالي ىػ وأسختو(42)اياه سيدتيجفو، ولع يكغ مصسئشًا لشػ 



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

 

088 

 

وكان ذلظ بسثابة  (43)م ))تحرع بالحجج ... ولع يحىب(( 5186ىـ/ 886القػريمتاي سشة لحزػر 
 تسخد عميو.

امتمظ كايجو في مشاشق حكسو في التخكدتان الغخبية مضدة بعج السدافة الذاسعة التي وقج 
سة قػبالي بكضغ، وليحا فإن تحخك أي جير مغ بكضغ تبمغ عجة االف مغ الكضمػمتخات عغ عاص

سيدتغخق عجة أشيخ لمػصػل اليو، وىحا ما افدح الػقت الكاف لكايجو في تذكضل جير خاص 
بو فأخح يجسع الجشػد شضئًا فذضئًا مغ كل جية وبسداعجتيع استػلى عمى مشاشق تؤمغ لو 

 (45)عبخ وادي نيخ ايمي (44)الد الغخبية الحساية، كسا استػلى عمى الصخيق الخابط بضغ الرضغ والب
ولع يتػقف عشج ىحا الحج بل شكل تحالف مع بخكو خان مغػل القفجاق الحي دعسو بعجة كتائب 

 ، وبخكو كان عمى دراية بان أي اختخاق لجبية كايجو(46)عدكخية بيا عدز قػاتو وحخكة تػسعاتو 
ستجعل بالده اليجف التالي بحكع أن حجود بالده ال تفرميا عغ التخكدتان الغخبية سػى مجخى 

 نيخ ارتر.

كان قػبالي خان يجرك ان تشامي القجرة العدكخية لكايجو سضديج مغ السراعب والقجرة و 
 في القزاء عميو, السيسا وان أشساع كايجو لع تعج تتػقف عشج حجود السحافطة عمى امالكو بل

أخحت أبعادًا أكثخ خصػرة باستيالئو عمى أجداء واسعة مغ بالد ما وراء الشيخ مدتغاًل حالة 
، وأخح ييجد (47)الفػضى التي سادت ىحه البالد بدبب الرخاع عمى سمصة خانية مغػل الجغتاي

بذكل فعمي الصخيق الخابط بضغ الرضغ وبالد ايخان عبخ بالد ما وراء الشيخ، وىحا الصخيق يسثل 
لذخيان الخئيدي لصخيق الحخيخ، وما زاد األمخ قمقًا أكثخ لقػبالي أن األخبار وصمت اليو ان ا

 غخبي بالد ايخان. (48)عداكخ كايجو التي يقػدىا ابشو سػربان قج وصمت إلى حجود خخاسان 

كان لكايجو أبشاء كثخ يقال ان لو أربعضغ ولجًا، لكغ الستحقق مشيع أربعة وعذخون ولجًا، 
الء كانػا قادة عدكخيضغ أوكل ليع كايجو الكثضخ مغ السيام العدكخية ونجحػ فضيا، وىحا ما ومغ ىؤ 

سيل لو عسميات التػسع فإضافة لدػربان الحي اشخنا اليو كان لو ولجًا يجعى بشكيجار الحي جيده 
ا التي تعػد في جحورى (49)بجير كامل العجة تسكغ بو مغ الحج مغ نفػذ خانية القبضمة البيزاء 

إلى جساعة مشذقة مغ مغػل القفجاق أسدت ليا خانية صغضخة عمى مشاشق التخػم بضغ بالد 
التخكدتان الغخبية ودشت الكبجاق وكان يحكسيا زمغ كايجو الخان نايان الحي أخح يتجيد 
بتحخيس مغ قػبالي خان ضج كايجو, ولكغ انتفس عميو ابغ عسو كػبمظ السجعػم مغ كايجو 

 .(50)وافذل خصصو 
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شالسا نحغ برجد الحجيث عغ أوالد كايجو فسشيع أوروس الحي أمجه والجه بجير بكامل و 
العجد ميستو تشفضح عسميات قتالية سخيعة وخاشفة ضسغ الجير الحي يقػده والجه في الحخوب، أما 
ولجه اآلخخ قبجاق فيػ مغ كان قج كمف بتشفضح ميام قتالية في بالد ما وراء الشيخ وخخاسان ومعو 

، ومع افتقادنا (51)قػرمر واألخضخ قتمو والجه لفخاره مغ أحج السعارك التي كان يخػضيا ىشاك  ابشو
لسعمػمات عغ باقي ميام األبشاء لكغ اإلشارة تدتػجب الحجيث عغ بشت لكايجو اسسيا قػتمػن 
جفان تغشت بذجاعتيا السرادر التي تشاولت الحجيث عشيا حضث كان والجىا يؤثخىا عمى جسيع 

ئو, وكانت عمى حج قػل اليسحاني ))تدمظ سمػك البشضغ ... وأضيخت ضخوبا كثضخة مغ أبشا
الذجاعة(( في الحخوب التي خاضتيا مع والجىا، وكثضخ ما كانت تقػد القػات في ىجسات سخيعة 

، وقج تحجث (52)تشدل باالعجاء ضخبات مػجعة، كسا كان ليا دور في تشطيع الجير وتجبضخ السمظ 
ركػ بػلػ فػصفيا بانيا شجيجة البأس والذجاعة، وافخد ليا أكثخ مغ صفحة في عغ صفاتيا ما

كتابو وىػ يدتخسل في الحجيث عشيا وعغ جساليا فدساىا بمغة الالتضغ باسع ابيجارم أي وجو 
م 5111ىـ/ 813، ومعخوف ان ماركػ بػلػ الحي زار الرضغ سشة (53)القسخ السشضخ لخوعة جساليا 

، فدودنا (54)(( سشة والزم قػبالي خان واشمع عمى مجخيات األحجاث فضيا 51وعاش فضيا زىاء ))
بسعمػمات قيسة، ولكغ ما يؤخح عميو ان ىحه السعمػمات دونيا بعج سشضغ مغ عػدتو إلى مدقط 
رأسو البشجقية, وليحا لع يزبط لشا الكثضخ مغ السدسيات، كسا ضيخت عمى معمػماتو صيغ السبالغة 

مؤرخي عرخه، كسا ان معمػماتو دونيا بسا يتالئع مع كػنو رجل غخبي شانو شأن الكثضخ مغ 
 .(55)الشذأة مع السضل إلى األشخاء لسغ اكخمو مسثاًل بقػبالي خان 

وكان مسا دونو عغ ىحه البشت ))... قػة بجنيا بحضث لع يػجج بالسسمكة كميا شاب 
فإنيا كانت مغ متانة  يدتصيع التغمب عمضيا، إذ كانت ترخعيع جسيعًا، فال عجب في ذلظ

((. العسالضق –التكػيغ في كل أشخافيا، ومغ فارع الصػل وقػة البشية حضث تكاد تكػن مغ السخدة 
واكدبتيا ىحه القػة في الحرػل في ندالتيا عمى أكثخ مغ عذخة االف حران، وىحا الخقع وان 
كان فيو صيغة مبالغة ولكغ اشتخاكيا في معارك ابضيا واعتساده عمضيا وما كانت تبجيو مغ بدالة 
في اختخاق صفػف العجو حتى قضل بانيا في احج السعارك دفعيا والجىا في القتال فإجتازت 
الرفػف واشبقت عمى أحج القادة وحسمتو إلى ابضيا، وىي بحلظ غجت مرجر إليام وحجيث 
الجسيع، وبقضت مالزمة والجىا، رافزة الدواج مغ كل مغ تقجم الضيا النيا نحرت نفديا لمقتال ولع 

 .(56)تخدخ اية معخكة
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لع يكغ كايجو رجل حخب فحدب بل كان رجل سياسة نطع شؤون مسمكتو ففي سشة 
م أصجر قػانضغ تتعمق بإصالح الشطام الجاخمي وحرغ البمجات والقخى مغ غارات 5180ىـ/ 881

البجو، وأحكع سمصتو عمى البالد، وزاد مغ تػسعاتو باستيالئو عمى أقميع خػارزم ومجيشة أتخار مغ 
 .(57)بالد ما وراء الشيخ 

يج مغ الجضػش خالل ىحا االحجاث لع يكػن قػبالي خان متفخجًا, وإنسا قج ارسل العج
ووصفيا ماركػ  (58)بإعجاد ال حرخ ليا عمى قػل اليسحاني دخمت في معارك شاحشة مع كايجو

بػلػ بالحخب العطسى نطخ لزخامة الجضػش التي اشتخكت في معارك كبضخة حامية الػشيذ 
وبعذخات االالف حتى قضل ان كال الجيذضغ كان قػام عداكخىع تتعجى في ىحه الحخوب مئات 

. وفي احجى (59)، ولكغ اية معخكة مشيا لع تحدع األمخ, مع ما خمفتو مغ االلف القتمى االالف
 .(60)ىحه السعارك وقع ابغ قػبالي اسضخًا بضج كايجو

وكان امام قػبالي خان معطمة ليذ فقط الحخب مع كايجو وإنسا جبية بالد ما وراء الشيخ 
في الكثضخ مغ مشاشقيا، وقػاتو التي  التي ىي األخخى كانت تؤرقو بعج ان غجا كايجو متشفحا

استحػذت عغ شخيق ابشو سػربان عمى األجداء الذسالية مغ بالد األفغان بسا فضيا 
بجخذانػمخغاب. وان القػة العدكخية التي أرسميا قػبالي خان لتأمضغ مشافح الحخكة التجارية السارة 

 (61)س فذمت في إنجاز ىحه السيسة(( االف فار 8عبخ بالد ما وراء الشيخ والتي كان تعجادىا ))
م سبق لو قبل تػلي 5119ىـ/ 888بعج أن ترجى ليا حميف كايجو بخاق خان مغػل القجاق سشة 

الخانية ان عاش في كشف قػبالي وكان مالزما لو وبسداعجة قػبالي وصل إلى مشرب  بمشر
،ولكغ بخاق خان العيج الحي كان قج قصعو عمى نفدو بإن يحكع (62)م 5113ىـ/ 881سشة  الخانية

بالد ما وراء الشيخ باسع قػبالي، ال بل ىػ مغ أفذل كل جيػد قػبالي في ان يكػن لو نفػذ في 
 .(63)ىحه البالد بتحخيس مغ كايجو

وىكحا غجت بالد ما وراء الشيخ في حالة فػضى عارمة تتقاسسيا ثالث قػى سياسية 
-5181ىـ/ 885-881) ق الجغاتضػكايجو فزاًل عغ مشكػ تيسخ خان مغػل القفجاقمسثمة ببخا
. وىحه الفػضى كانت كفضمة بتحػل التجارة بذكل شبو كامل نحػ الصخيق البحخي (64)م( 5183

بجاًل  (65)عبخ سػاحل جشػب شخق آسيا إلى اليشج وشبو الجديخة العخبية والبحخ األحسخ إلى اوربا
 خ بالد ما وراء الشيخ والتخكدتان الغخبية.مغ الصخيق البخي عب
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وىكحا يكػن قػبالي خان قج حخم مغ أي نفػذ في بالد ما وراء الشيخ السيسا بعج ان 
انزع بخاق في تحالف مع كايجو ضج أي محاوالت اعتجاء عمى امالكيع مغ قبل قػبالي او 

إال ان يحرغ الحجود مع بالد  االيمخانضضغ حكام بالد ايخان والعخاق، فسا كان أمام قػبالي
التخكدتان الغخبية وبالد ما وراء الشيخ بقػات كبضخة خػفًا مغ ىجسات كايجو الحي لع يدتكغ لو 
السقام حتى لع يعج يخاف مغ تحذضجاتقػبالي عمى الحجود التي اختخقيا في مخات عجة في عسق 

 .(66)األراضي الرضشية مخمفًا وراءه الخخاب والجمار والقتمى 

كان قػبالي خان عمى مدتػى الػضع الجاخمي غضخ ميضئ لتػجيو حسمة كبخى لمحج مغ 
نفػذ كايجو، كسا تخمى عغ أحالمو في إعادة وحجة اإلمبخاشػرية السغػلية، حضث فذل في إعادة 

 (67)خانية مغػل القفجاقػايمخانية ايخان لالعتخاف بدمصتو كخان أعطع لالمبخاشػرية السغػل 
يكػن خانا او امبخاشػرًا عمى بالد الرضغ، وفي احدغ األحػال امتج نفػذه إلى وتحػل اشبو ما 

العاصسة القجيسة قخاقػرم، ومخد ىحا التخمي عغ ىحه األحالم يخجع إلى أسباب حكيكية كانت أكثخ 
إلحاحًا مغ شسػحاتو في مسالظ السغػل، إذ انذغل ألكثخ مغ عقجيغ مغ الدمغ في حخوبو في 

تسكغ مغ فخض سيصختو عمضيا، وإنياء حكع اسخة الدػنج فضيا كسا قادتو جشػب الرضغ حتى 
أحالمو التػسعية نحػ جشػب شخق آسيا ووصل بقػاتو إلى أعساق ىحه البالد فارضًا سيصختو عمى 
بػرما ليقع بعج ذلظ في مدتشقع فضتشام حضث استشدفت قػاتو فضيا ليالقي ىديسة قاسية في أواخخ 

سبقت ذلظ  مثمسا (68)م5180ىـ/ 881ا فذمت حسمتو عمى جاوه سشة م، كس5188ىـ/ 886سشة 
 .(69)فذل حسمتو عمى اليابان 

كمفت مغامخات قػبالي في جشػب شخق آسيا عذخات االلف مغ القتمى دون ان يحقق 
مشافع ذات ججوى، ال بل ان حخوبو ارىقت مضدانضتو, كسا ارىقت شعبو بزخائب فادحة، فإستغل 

قػبالي األمضخ نيان بغ شغاجار الحي كان واليًا عمى مقاشعة واسعة مغ اربع ىحا الػضع ابغ عع 
(( الف مغ 699واليات في الرضغ الذسالية ليعمغ تسخده عمى قػبالي والتحق بخجمتو أكثخ مغ ))

أبشاء ىحه الػاليات كػن مشيع جير ضخع، وما زاد األمخ سػءًا ىػ دخػل كايجو عمى خط 
( الف مغ الجشج ىع في شخيقيع لمقتال 599ما يؤكج لو ان أكثخ مغ )) السػاجية وارسل إلى نيان

إلى جانبو، ولسا عمع قػبالي بحلظ اسخع بجشجه الحي بمغ قخابة الشرف ممضػن مغ الفخسان والجشج 
لتقع السػاجية الكبخى التي لع يذيج ليا مثضل في تاريخ كل حخوب السغػل حتى ان مذاىج ارض 

ػن سػى لػن الجماء األحسخ لعجد القتمى التي فاقت السائة الف وربسا أكثخ السعخكة ال يعخف ليا ل
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بكثضخ، ومع تحفطشا عمى ىحه األرقام وصيغ السبالغة فضيا، ولكغ ىحه السعخكة استشدفت القجرات 
دون ان  (70)م 5109ىـ/ 888البذخية القتالية واألحرشة والسعجات لتشتيي بيديسة نيان وذلظ سشة 

إذا كان جير كايجو قج اشتخك في السعخكة ام ال، ولكغ اليسحاني يذضخ صخاحة نتػصل إلى ما 
إلى ان بعج السعخكة مباشخة عدز قػبالي حجوده باعجاد كبضخة مغ الجشج تخػفًا مغ كايجو حضث: 

 .(71)))كانت شالئع الفخيقضغ تتالقى مع بعزيسا البعس، ولكغ لع تقع الحخب بضغ الفخيقضغ(( 

لحخب مع نيانػكايجو ومغ قبل حخوب قػبالي في الرضغ الجشػبية كان مغ تجاعيات ا
وجشػب شخق آسيا ان واجو قػبالي مأزقًا خصضخًا بتشاقز اعجاد الخضػل بذكل خصضخ أثخ سمبًا 
عمى االستعجادات لذغ حسمة عدكخية كبخى عمى كايجو واستمدم االمخ جسع مائة الف فخس مغ 

زخيبة عمى األغشياء مغ السػاشي إلى ان يجفع كل مغ جسيع الػاليات الرضشية، كسا عجلت ال
يسمظ مائة رأس أن يجفعػا جدءًا مشيا لمجولة لدج نفقات العدكخ، واستغخقت االستعجادات خسذ 

ىحا  (72)سشػات في إكسال الجير بسعجاتو وتجريباتو، وتخويس الخضػل في االستخجامات الحخبية 
عمى شخيق الحخيخ مدتفادًا مغ تجارة ىحا الصخيق  في الػقت الحي كان كايجو قج احكع سيصختو

رغع تجنضيا في تسػيل عدكخه مع ما كان يحرل مغ مػارد أخخى مغ عائجات عسميات الدمب 
والشيب والزخائب، وكان كال الصخفضغ قج استعج لمحخب، وأوكل قػبالي قيادة الجير لحفضجه 

غ كال الصخفضغ، وعمى غضخ تيسػر الحي زحف بجير ضخع وشبػل الحخب تقخع اجخاسيا م
 (73)الستػقع تحجث السفاجئة بػصػل الػزيخ نايان يدتجعي تيسػر الجالسو عمى عخش الخانية 

. فكان ىحا الحجث ايحانًا لكال (74)م 5101ىـ/ 803لػفاة قػبالي خان السفاجئ وذلظ سشة 
نت قج ترجعت الصخفضغ تجشب السػاجية خاصة وان الجبية الغخبية لبالد كايجو ىي األخخى كا

ومغ الجشػب بجأ االيمخانضضغ يقػضػن نفػذ كايجو في خخاسان  (75)بفعل ىجسات القبضمة البيزاء 
وبالد ما وراء الشيخ، لحلظ استمدم األمخ مغ كايجو الححر مغ ىحه السػاجية مع تيسػر خان، كسا 

جية خصخ تسخد ان تيسػر خان ىػ اآلخخ كان بحاجة إلى الػقت الكاف لتشطيع شؤون دولتو ومػا
وتييأة لو مدتمدمات الحخب تحخك (76)ابغ عسو انشجه، حتى إذا ما تسكغ مغ اخساد ىحا التسخد 

بجيذو نحػ جبية كايجو ولتقع السعخكة في مكان إلى الغخب مغ قخاقػرم قخب نيخ التامضػ وكانت 
الف مغ جيذو معخكة شخسة شارك فضيا اعجاد ىائمة مغ الجشج انتيت بيديسة كايجو الحي ق تل اال

وأسخ مغ أسخ وتذتت الباقػن في حضغ ىخب كايجو وىػ مثقل بجخح قاتل لضتػفى بعج مجة قرضخة 
 .(77)م5391ىـ/ 195وذلظ سشة 
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ضخاوة وأكثخىا كمفت  السغػلية يشتيي فرل مغ تاريخ أشج الحخوب األىمية وبسقتل كايجو
في جػانبيا البذخية واالقترادية والدياسية وكانت سببا في انييار مسمكة كايجو في 

بذؤون الرضغ الجاخمية، ولع يعج  لتشذغل التخكدتانالغخبية, وانكفاء زعامات اسخة قػبالي الحاكسة
ػلي في الرضغ سشة ليا بعج ذلظ أي اىتسام بذؤون مسالظ السغػل األخخى حتى انييار الحكع السغ

 .(78)م5381ىـ/ 188
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 الخاتمة:
 خمرت ىحه الجراسة بالشتائج اآلتية:

كان إعالن كل مغ اريق بػكا وقػبالي نفديسا خانضغ المبخاشػرية السغػل بسثابة تسخدًا عمى  -5
القػاعج التي كان قج أقخىا جشكضد خان في كيفية اختيار مغ يجب ان يكػن عمى رأس الخانية 

 أصبح ىحا السشرب شاغخًا بدبب الػفاة أو ألي سبب آخخ. في حال ان

 أحجث ىحا االعالن انفخاط عقج وحجة االمبخاشػرية وانقدام والءات األسخة الجشكضدخانية. -1

سبب ىحا اإلعالن حخوب أىمية دامية بضغ شخفي الرخاع, ومثل سابقة خصضخة اشعمت بعجىا  -3
 حخوب عجيجة.

ل في الشياية عغ عخش الخانية, وأقخ بخانية قػبالي, غضخ وعمى الخغع مغ أن أريق بػكا تشاز  -6
أن ذلظ لع يخمع الرجع الحي وقع في جدج االمبخاشػرية السغػلية, ألن مسالظ السغػل التي 
كان خاناتيا يحكسػن بالدىع باسع الخان األعطع, أصبح البعس مشيع ال يقخ بيحا الشفػذ, 

كدتان الغخبية, وكحلظ الغػخان حاكع بالد ما ومشيع كايجو خان الحي كان يحكع خانية التخ 
وراء الشيخ, ومغ بعجه بخاق خان, وىكحا وألول مخة يفذل الخان األعطع لمسغػل مسثاًل 
بقػبالي خان بفخض إرادتو حتى لػ كانت أسسية عمى ىاتضغ الخانضتضغ السغػلضتضغ التي غجت 

 الشدعة االستقاللية ىي التي تحخك زعاماتيا.

شداعات االستقاللية حخوب دامية السيسا بضغ قػبالي خان وكايجو والتي سببت ىحه ال -1
استغخقت زىاء الثالثضغ عامًا مزافًا إلضيا سبعة أعػام أخخ بضغ كايجو وتيسػر خان حفضج 
قػبالي عذخات االلف مغ القتمى مغ السغػل, وضخبت اقتراد بمجانيع السيسا الرضغ التي 

ف أكثخ االحيان حخكة تجارة شخيق الحخيخ أثشاء تمظ انخفزت مػاردىا كثضخًا بدبب تػق
 الحخوب.

وأخضخًا يسكششا القػل إن ىحه الحخوب وما خمفتو مغ خدائخ جديسة في األرواح والسػارد كانت  -8
وراء إنكفاء الخانات الحيغ أعقبػا قػبالي عمى كخسي العخش, وانذغمػا بذؤون الرضغ 

 تي كان يدعى إلضيا قػبالي خان مغ سمع أولياتيع.الجاخمية, ولع تعج الصسػحات التػسعية ال
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مشذػرات دار  ،مكي شاىخ الكعبي ,تخجسو عغ الفارسية ،ستانمي: شبقات سالشضغ اإلسالم ،لضغ بػل (58)
 .561ص ،؛ قجاوي: الشداء الحاكسات 501ص ،م5088 ،البرخي 

اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء ؛ 139-110ص ،5م ،الجػيشي: تاريخ فاتح العالع جيانكذاي (51)
 ،خالج أسعج ,تخجسة ،: العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي،بختػلجشبػلخ؛ 111, 15جشكضد خان((, ص

 .65ص ،5081 ،دمذق ،5ط ،دار إحدان

؛ اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( ؛  530ص ،ابغ العبخي: تاريخ الجول الدخياني (58)
Favre: LarussiAetlaTuraaie,p. 41، ; Boyle: The Mongol world Empire, P.342  

؛  638ص ،؛البشاكتي: تاريخ البشاكتي 160ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكدخان(( (50)
مشذػرات  ،اشخف دمحم كيالني ,تخجسة ،بل التاريخ حتى القخن العذخيغىػخام ىضمجا: تاريخ الرضغ مشح ما ق

كػبالي خان ممظ السغػل الحي أعاد بشاء :جػن  ،؛ مان 135ص ،م1991 ،القاىخة ،السجمذ األعمى لمثقافة
-550ص ،م1953 ،أبػ ضبي ،إصجارات ىضئة أبػ ضبي لمدياحة والثقافة ،أحسج لصفي ,تخجسة ،الرضغ
519، 513. 

؛ مان: كػبالي ممظ  116،118-160ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (19)
 Favre: Larussia، p، Hl؛  518-513ص ،السغػل

؛ اليسحاني:  513ص ،م5018 ،دمذق ،تحقضق كمػد كاىغ ،السكضغ جخجيذ: اخبار األيػبضضغ ،ابغ العسضج (15)
 .181ص ،جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((

 .11-15ص ،؛شبػلخ: العالع اإلسالمي 181ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (11)

 .181-185 ،111ص ، اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (13)
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 .181-185ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (16)

 ،؛شبػلخ: السغػل في التاريخ 111-116ص ،فاء جشكضد خان((اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خم (11)
 .01ص ،دمذق ،شالس لمجراسات والتخجسة والشذخ ،يػسف شمب الذام ,تخجسو عغ الفخندية

مشذػرات دار الكتب  ،ازان وبمغار وممػك التتارقلخمديع.م.: تمفضق األخبار وتمكيح اآلثار في وقائع ا (18)
 .655ص ،5م ،م1991 ،بضخوت ،العمسية

 .655ص ،5م ،الخمدي: تمفضق األخبار (11)

 .30-10ص ،عغ ىحه الكبائل ومػاشغ حخكتيا يشطخ التفاصضل: الشجار: امبخاشػرية السغػل (18)

نيخ ارتر: تقع مشابعو في السشاشق السختفع شسال بحخ خػارزم لضتجو شسااًل ويرب في احجى بحضخات  (10)
 لسمحقة بالبحث.القصب الذسالي مجتازا األراضي الدضبضخية. يشطخ الخارشة ا

وقج امتج الدػر  ،ق.م بأمخ مغ االمبخاشػر الرضشي تذضغ 115يعػد بشاء سػر الرضغ العطيع إلى عام  (39)
وقج استغخق  ،االف كمع لحساية الرضغ مغ ىجسات البجو الحيغ كانػا يعيذػن في ارض السغػل 8لسدافة 

ونجح عمى مجى قخون  ،مغ الرضشضضغبشاؤه عيػد حكع أربعة اسخة صضشية واشتخك في بشائو مئات االالف 
تاريخ  ،م. ىػخام5151ىـ/ 851حتى اختخقو جشكضد خان سشة  ،في حساية الرضغ مغ تمظ اليجسات

 .86-83ص ،الرضغ

أشار السدتذخق الخوسي كضتذانػف ان في كل عام او عشجما تقتزي الحاجة لحلظ كان الرضشضػن يذشػن  (35)
فزاًل عغ  ،مػن بعسمية القتل الجساعي لمبالغضغ وسبي األشفالىجسات وقائية عمى الكبائل السغػلية ويقػ 

كضتذانػف. ي. إ: حياة تيسػتذجضغ ، إقامة حاميات عدكخية لسخاقبة تحخكاتيع خػفًا مغ ىجسات مباغتة
 ،دبي ،مشذػرات مخكد الساجج ،شمحة الصضب ,تخجسة،)جشكضد خان( الحي فكخ في الديصخة عمى العالع

 .511-560ص ،م1991

حدغ سضج احسج: جغخافية العالع  ،حالة السشاخ الستصخف ليحه البالد يشطخ التفاصضل: أبػ العضشضغعغ  (31)
 ،588ص ،5010 ،بضخوت ،دار الشيزة العخبية ،1ط ،اسيا السػسسية وعالع السحيط اليادي –اإلقميسية 

609. 

والسجسػعات البذخية التي تعخف  ،تقع شسال غخب الباكدتان امتجادًا إلى أفغاندتان :جبال اليشجكػش (33)
بخىان  ،تخجسة ،كارلتػن: القافمة قرة الذخق األوسط ،اوربية جحورىا التأريخية تعػد الضيا. كػن  –باليشجو 

سعضج عبج الفتاح:  ،؛ عاشػر 596،590ص ،م5010 ،بضخوت ،مؤسدة فخانكمضغ لمصباعة والشذخ ،دجاتي
 .59ص ،م5081 ،بضخوت ،يةدار الشيزة العخب ،أوربا في العرػر الػسصى

عبجالقادر احسج: العرػر الػسصى  ،؛ الضػسف 50ص ،عغ ىحه اليجخة. يشطخ: شبػلخ: العالع اإلسالمي (36)
 .63ص ،م5081 ،بضخوت ،السكتبة العرخية ،األوربية
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 .0ص ،يشطخ: كضتذانػف: حياة تيسػتذجضغ ،عغ ىحه األقػام (31)

أمضغ  ,))القخون الػسصى(( تخجسة ،ادوارد: تاريخ الحزارات العام ،عغ التػكضػ يشطخ التفاصضل بخوي  (38)
 .318ص ،3ج ،م5011 ،بضخوت ،دار العمع لمساليضغ ،1ط ،فارس ومشضخ البعمبكي

 .159-191ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (31)

 .15 ،58ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (38)

؛  151-198ص ،1م ،عغ ىحه السؤامخة وتفاصضميا يشطخ: الجػيشي: تاريخ فاتح العالع جيانكذاي (30)
؛ بارتػلج: تخكدتان مغ الفتح العخبي إلى  159ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((

 .883ص ،الغدو السغػلي

؛ مان: كػبالي خان ممظ  159-191 ،15ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (69)
 .165ص ،السغػل

 .11-15ص ،جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (65)

 ،رحالت ماركػ بػلػ ،؛ ماركػ بػلػ 119ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (61)
 .368ص ،5011 ،اليضئة السرخية العامة لمكتاب ،تخجسيا عغ اإلنكمضدية تػفضق جاويج

ماركػ  ،. وعغ ىحه السعمػمة يشطخ كحلظ11ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (63)
 .368ص ،بػلػ: رحالت ما ركػ بػلػ

ىحا الصخيق يدسى بالصخيق الذسالي مغ شخيق الحخيخ القادم مغ الرضغ ويسخ بتخكدتان الغخبية ثع سيل  (66)
مغػل القفجاق الػاقعة عمى نيخ الفػلغا ثع إلى اوربا.  القفجاق جشػب روسيا مارًا بسجيشة سخاي عاصسة

 .518ص ،م1991 ،بضخوت ،دار الشفائذ ،دمحم سيضل: تاريخ السغػل العطام وااليمخانضضغ ،شقػش

نيخ ايمي: يشبع مغ جبال شسال غخب الرضغ ويتجو نحػ الجشػب الغخبي ليرب في بحضخة يمخر الػاقعة  (61)
كدتان الغخبية أي جشػب غخب جسيػرية كازخدتان الحالية. يشطخ في الصخف الجشػبي الذخقي مغ التخ 

 الخارشة السمحقة بالبحث.

 .655ص ،5م ،الخمدي: تمفضق األخبار؛  11اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((, ص (68)

 .08-01ص ،شبػلخ: السغػل في التاريخ (61)

 .16ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (68)

 .13ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (60)

 .16ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (19)

 .11-16ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (15)
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 .18-11ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (11)

 .311( ص5وىامر ) 311-315ص ،رحالت ماركػ بػلػ (13)

 .8ص ،رحالت ماركػ بػلػ (16)

 .51-8ص ،يشطخ السقجمة مغ كتاب رحالت ماركػ بػلػ (11)

 .315ص ،رحالت ماركػ بػلػ (18)

 .08-01ص ،شبػلخ: السغػل في التاريخ (11)

 .186-183ص ،جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (18)

 .368ص ،رحالت ماركػ بػلػ (10)

 .169ص ،خمفاء جشكضد خان((اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ  (89)

تخجسو عغ الفارسية دمحم صادق نذأت  ،تاريخ أبشاء ىػالكػ(( –اليسحاني: جامع التػاريخ ))االيمخانضػن  (85)
 .58،ص1ج ،1م ،مشذػرات وزارة الثقافة واإلرشاد القػمي ،وفؤاد عبجالسعصي الرياد

 .11، ص1, ج1أبشاء ىػالكػ(، م اليسحاني: جامع التػاريخ )االيمخانضػن  (81)

 .11-58ص ،1ج ،1تاريخ أبشاء ىػالكػ(( م –ن ػ اليسحاني: جامع التػاريخ )األيمخانض (83)

 .11ص ،1ج ،1تاريخ أبشاء ىػالكػ(( م –ن ػ اليسحاني: جامع التػاريخ )األيمخانض (86)

 .311ص ،مان: كػبالي خان ممظ السغػل (81)

 .368ص ،ماركػ بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ (88)

 .11ص ،السشرػري: زبجة الفكخةبضخس  (81)

 .131-135؛ىػخام: تاريخ الرضغ، ص 311-316، 358مان: كػبالي خان ممظ السغػل، ص (88)

 .358-351ص ،ن ممظ السغػلامان: كػبالي خ (80)

 ،؛ ماركػ بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ 106ص ،اليسحاني: جامع التػريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (19)
 .535-539ص

 .101-106ص ،ريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((اليسحاني: جامع التػا (15)

 .568مان: كػبالي خان ممظ السغػل، ص (11)

 .108ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (13)

 .108ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (16)
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 .311, 186ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (11)

-351ص ،عغ تبخد انشجه واخساد حخكتو يشطخ اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (18)
358. 

؛ لضغ بػل: شبقات سالشضغ  13،311ص ،اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( (11)
عالنات شخكة اإل ،تخجسة احسج محسػد الداداتي ،ارمضشػس: تاريخ بخارى ، ؛ فامبخي  503ص ،اإلسالم
 .565ص ،م5081 ،القاىخة ،الذخقية

ليعكبو بعج ذلظ سمدمة مغ الخانات الزعاف  ،عج تيسػر خان آخخ الخانات األقػياء الحيغ حكسػا الرضغ (18)
الحيغ شيجت الرضغ عمى عيجىع تػالي حخكة االنتفاضات الذعبية كانتفاضة العسائع الحسخ والتي ضيخت 

الء عمى السجن الرضشية حتى سيصخت عمى العاصسة بكضغ م واستسخت في االستي5319ىـ/ 119سشة 
م. وتفاصضل ذلظ يشطخ. ىػخام: تاريخ 5381ىـ/ 188لضشتيي بيحا الدقػط الحكع السغػلي فضيا وذلظ سشة 

 .561ص ،؛ الشجار: امبخاشػرية السغػل 168-168ص ،الرضغ

                                           
 هوامش البحث:

اوكتايقا أن إلى تيسػر قا أن(( تخجسة فؤاد عبج السعصي 358، ص5088، دار السذخق، بضخوت، 1ابغ العبخي، أبػ الفخج جسال الجيغ: تاريخ الدمان، ط  (1) London, 1977, p341.،Boy ؛ 158م، ص5089الرياد، فؤاد عبجالسعصي: السغػل في التاريخ، دار الشيزة العخبية، بضخوت،   (2) .163، 111م، ص5083، مشذػرات دار الشيزة العخبية، بضخوت، 5الرياد، ط ؛ اليسحاني، رشضج الجيغ فزل هللا: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان مغ  le John Andrew: The Mongol world Empir 
ان كان تختض  (4) .516-13، ص5م، م5081ار السالح لمصباعة والشذخ، ، د5الجػيشي، عصا ممظ: تاريخ فاتح العالع جيانكذاي، تخجسو عغ الفارسية دمحم التػنجي، ط (3) قػبالي خ خة أوالد،  .585-589و الخابع واريق بػكا الدادس مغ حضث كبخ الدغ. اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، صبكان لسشكػ خان عذ
سػد عبج الكخيع عمي، مشذػرات السخ أبػ سميسان البشاكتي  (5) سػد: الشداء الحاكسات في امبخاشػرية السغػل، مجمة السجسع العمسي العخاقي، م 513م، ص1951، دار غضجاء، عسان، 5؛ الشجار، رغج عبجالكخيع: امبخاشػرية السغػل، ط 511، ص5اي، معغ قػاعج اعتالء العخش واألمثمة عمضيا يشطخ التفاصضل: الجػيشي: تاريخ فاتح العالع جيانكذ  (6) .638م، ص1991كد القػمي لمتخجسة، القاىخة، : روضة أولي األلباب في معخفة التػاريخ واألنداب والسذيػر بتاريخ البشاكتي، تخجسو عغ الفارسية مح  Favre, A: ArussiaAtlaTuraaie, ParissItookhami, 1969, p4؛  560-563م، ص5000، 6، ج68؛ قجاوي، عالء مح
شكضد خان حتى قيام الجولة التيسػرية، تخجسة عبجالػىاب عمػب، السجسع 11م، ص5003؛ بضبخس السشرػري: زبجة الفكخة في تاريخ اليجخة، تحقضق، عبجالحسضج صالح الحسجان، الجار السرخية المبشانية، القاىخة،  358ابغ العبخي: تاريخ الدمان،ص  (8) .585-589؛ اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص 518-511، ص5تػجج في السرادر التأريخية أمثمة كثضخة تثبت ىحه الذخوط ولمتفاصضل يشطخ: الجػيشي، تاريخ فاتح العالع جيانكذاي، م  (7)  .585م، ص1999الثقافي، أبػ ضبي،  ؛ اقبال, عباس: تاريخ السغػل مشح حسمة ج
 .163-169م، ص1953بياني، شضخيغ: السغػل التخكضبة الجيشية والدياسية، تخجسو عغ الفارسية، سيف عمي، السخكد األكاديسي لألبحاث، بضخوت،   (10) .530م، ص5018، بضخوت 19-68ابغ العبخي: تاريخ الجول الدخياني، نذخ في مجمة السذخق المبشانية ضسغ االعجاد   (9)

 .510م، ص5088العخيشي، الدضج الباز: السغػل، دار الشيزة العخبية، بضخوت،   (13) .135، ص3م، ج5080رانديسان، ستيفغ: تاريخ الحخوب الرمضبية، تخجسة الباز العخيشي، دار الثقافة، بضخوت،  (12)  .168اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (11)
دويشي، القاضي أحسج: تاريخ جيان ارا،كتبخانو، تيخان إيذشكاىدخجذة رسبي، ص  (14)  .815م، ص5085افة والفشػن واألدب، الكػيت، ؛ بارتػلج،فاسضمي فالديسضخ وفتر: تخكدتان مغ الفتح العخبي إلى الغدو السغػلي، تخجسة صالح الجيغ عثسان، مصبػعات السجمذ الػششي لمثق 116م، ص5016دجخانفضل: تاريخ األدب في ايخان، تخجسة إبخاليع امضغ الذػاربي، مصبعة الدعادة، مرخ، ؛ بخاون،ادور  518؛ اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص 160ابغ العبخي: تاريخ الجول الدخياني، ص  (15) .398، ص3ىـ، ج5361؛ اقبال، عباس: تاريخ مفرل ايخان، تيخان،  393غفاري ق
 .65، ص5081، دمذق، 5؛شبػلخ،بختػلج: العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي، تخجسة خالج أسعج، دار إحدان، ط 111, 15؛اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((, ص 139-110، ص5الجػيشي: تاريخ فاتح العالع جيانكذاي، م  (17) .561؛ قجاوي: الشداء الحاكسات، ص 501م، ص5088لضغ بػل، ستانمي: شبقات سالشضغ اإلسالم، تخجسو عغ الفارسية مكي شاىخ الكعبي، مشذػرات دار البرخي،   (16)
Favre: LarussiAetlaTuraaie,p. 41، ; Boy؛ اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( ؛  530ابغ العبخي: تاريخ الجول الدخياني، ص  (18) le: The Mongo l world Empire, P.342  (19) ان ممظ السغػل الحي أعاد بشاء الرضغ، تخجسة أحسج لصفي، إصجارات ىضئة أبػ ضبي لمدياحة والثقافة، أبػ ضبي، :ان، جػن؛ م 135م، ص1991خة، ؛ ىػخام ىضمجا: تاريخ الرضغ مشح ما قبل التاريخ حتى القخن العذخيغ، تخجسة اشخف دمحم كيالني، مشذػرات السجمذ األعمى لمثقافة، القاى 638؛ البشاكتي: تاريخ البشاكتي، ص 160اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكدخان((، ص  .513، 519-550م، ص1953كػبالي خ
ضغ، تحقضق كمػد كاىغ، دمذق،  Favre: Larussia، p، Hl (21)؛  518-513؛ مان: كػبالي ممظ السغػل، ص 118، 116-160اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (20)  .181؛ اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص 513م، ص5018ابغ العسضج، السكضغ جخجيذ: اخبار األيػبض
 .181-185اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (24) .181-185، 111اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان(( ، ص  (23) .11-15؛ شبػلخ: العالع اإلسالمي، ص 181اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (22)
مػك التتار، مشذػرات دار الكتب العمسية، بضخوت، (26) .01ذام، شالس لمجراسات والتخجسة والشذخ، دمذق، ص؛ شبػلخ: السغػل في التاريخ، تخجسو عغ الفخندية يػسف شمب ال 111-116اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (25)  .655، ص5م، م1991الخمديع.م.: تمفضق األخبار وتمكيح اآلثار في وقائع قازان وبمغار وم
 .30-10تفاصضل: الشجار: امبخاشػرية السغػل، صعغ ىحه الكبائل ومػاشغ حخكتيا يشطخ ال  (28) .655، ص5الخمدي: تمفضق األخبار، م  (27)
يػد حكع أربعة اسخة صضشية واشتخك في ب 8ق.م بأمخ مغ االمبخاشػر الرضشي تذضغ، وقج امتج الدػر لسدافة  115يعػد بشاء سػر الرضغ العطيع إلى عام   (30) ية. يشطخ الخارشة السمحقة بالبحث.نيخ ارتر: تقع مشابعو في السشاشق السختفع شسال بحخ خػارزم لضتجو شسااًل ويرب في احجى بحضخات القصب الذسالي مجتازا األراضي الدضبضخ   (29) خون في حساية الرضغ مغ تمظ اليجسات، حتى اختخقو جشكضد خان سشة شائو مئات االالف مغ الرضشضضغ، و االف كمع لحساية الرضغ مغ ىجسات البجو الحيغ كانػا يعيذػن في ارض السغػل، وقج استغخق بشاؤه ع  .86-83م.ىػخام، تاريخ الرضغ، ص5151ىـ/ 851نجح عمى مجى ق
شػن ىجسات وقائية عمى الكبائل السغػلية وي  (31) نػف ان في كل عام او عشجما تقتزي الحاجة لحلظ كان الرضشضػن يذ نػف. ي. إ: حيا قػمػن بعسميةأشار السدتذخق الخوسي كضتذا مغ ىجسات مباغتة، كضتذا اميات عدكخية لسخاقبة تحخكاتيع خػفًا  ضغ )جشكضد خان( الحي فكخ في الديصخة عمى العالع، تخجسة شمحة الصضب، مشذػرات مخكد الساجج، دبي، القتل الجساعي لمبالغضغ وسبي األشفال، فزاًل عغ إقامة ح ية وعالع السحيط اليادي، ط –السشاخ الستصخف ليحه البالد يشطخ التفاصضل: أبػ العضشضغ، حدغ سضج احسج: جغخافية العالع اإلقميسية عغ حالة   (32) .511-560م، ص1991ة تيسػتذج خوت، اوربية جحورىا التأريخية تعػد الضيا. كػن، كارلتػن: القافمة قرة الذخق األوسط، تخجسة، بخىان دجاتي، مؤسدة فخانكمضغ لمصباعة والشذخ –البذخية التي تعخف باليشجو  جبال اليشجكػش تقع شسال غخب الباكدتان امتجاداً إلى أفغاندتان، والسجسػعات  (33)  .609، 588، ص5010، دار الشيزة العخبية، بضخوت، 1اسيا السػسس  .63م، ص5081؛ الضػسف، عبجالقادر احسج: العرػر الػسصى األوربية، السكتبة العرخية، بضخوت،  50عغ ىحه اليجخة. يشطخ: شبػلخ: العالع اإلسالمي، ص  (34) .59م، ص5081 ؛ عاشػر، سعضج عبج الفتاح: أوربا في العرػر الػسصى، دار الشيزة العخبية، بضخوت، 590، 596م، ص5010، بض
ضغ، ص  (35) سػتذج  .318، ص3م، ج5011، دار العمع لمساليضغ، بضخوت، 1ريخ الحزارات العام، ))القخون الػسصى(( تخجسة أمضغ فارس ومشضخ البعمبكي، طعغ التػكضػ يشطخ التفاصضل بخوي، ادوارد: تا  (36) .0عغ ىحه األقػام، يشطخ: كضتذانػف: حياة تي
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روسيا مارًا بسجيشة س  (44) غػل القفجاق الػاقعة عمى نيخ الفػلغا ثع إلى اوربا. شقػش، دمحم سيضل: تاريخ السغػل ىحا الصخيق يدسى بالصخيق الذسالي مغ شخيق الحخيخ القادم مغ الرضغ ويسخ بتخكدتان الغخبية ثع سيل القفجاق جشػب  شػب الغخبي ليرب في بحضخة يمخر الػاقعة في الصخف الجشػبي الذخقي مغ التخكدتان  (45) .518م، ص1991العطام وااليمخانضضغ، دار الشفائذ، بضخوت، خاي عاصسة م يػرية كازخدتان الحالية. يشطخ الخارشة السمحقة بالب نيخ ايمي: يشبع مغ جبال شسال غخب الرضغ ويتجو نحػ الج  حث.الغخبية أي جشػب غخب جس
 .08-01شبػلخ: السغػل في التاريخ، ص (47) .655، ص5؛ الخمدي: تمفضق األخبار، م 11اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((, ص (46)
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 .11-16اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (51) .16اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (50)
 .8بػلػ، صرحالت ماركػ   (54) .311( ص5وىامر ) 311-315رحالت ماركػ بػلػ، ص  (53) .18-11اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (52)
بػلػ، ص  (55)  .315رحالت ماركػ بػلػ، ص  (56) .51-8يشطخ السقجمة مغ كتاب رحالت ماركػ 
 .186-183جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (58) .08-01شبػلخ: السغػل في التاريخ، ص (57) 
 .169اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (60) .368رحالت ماركػ بػلػ، ص  (59)
 .11، ص1, ج1يخ )االيمخانضػن أبشاء ىػالكػ(، ماليسحاني: جامع التػار  (62) .58،ص1، ج1تاريخ أبشاء ىػالكػ((، تخجسو عغ الفارسية دمحم صادق نذأت وفؤاد عبجالسعصي الرياد، مشذػرات وزارة الثقافة واإلرشاد القػمي، م –اليسحاني: جامع التػاريخ ))االيمخانضػن (61)

ان ممظ السغػل، ص (65)  .11، ص1، ج1تاريخ أبشاء ىػالكػ(( م –اليسحاني: جامع التػاريخ )األيمخانضػن (64) .11-58، ص1، ج1تاريخ أبشاء ىػالكػ(( م –اليسحاني: جامع التػاريخ )األيمخانضػن (63)  .311مان: كػبالي خ
ر  (66)  بػلػ، صماركػ بػلػ:   .11بضخس السشرػري: زبجة الفكخة، ص (67) .368حالت ماركػ 
غػل، ص  (68) ان ممظ السغػل، ص (69)  .131-135؛ ىػخام: تاريخ الرضغ، ص 311-316، 358مان: كػبالي خان ممظ الس  .358-351مان: كػبالي خ
 .101-106اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص (71) .535-539رحالت ماركػ بػلػ، ص؛ ماركػ بػلػ:  106اليسحاني: جامع التػريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص (70) 
غػل، ص  (72)  .108اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص (73)  .568مان: كػبالي خان ممظ الس
 .358-351عغ تبخد انشجه واخساد حخكتو يشطخ اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (76) .311, 186اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص (75) .108اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص (74) 
سػد الداداتي، شخكة اإلعالنات الذخقية، القاىخة،  503سالم، ص؛ لضغ بػل: شبقات سالشضغ اإل 311، 13اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكضد خان((، ص  (77) اء الحيغ حكسػا الرضغ، ليعكبو بعج ذلظ سمدمة مغ الخانات الزعاف الحيغ شيجت الرضغ عمى عيجىع تػالي   (78) .565م، ص5081؛ فامبخي، ارمضشػس: تاريخ بخارى، تخجسة احسج مح  .561رية السغػل، ص؛ الشجار: امبخاشػ  168-168م. وتفاصضل ذلظ يشطخ. ىػخام: تاريخ الرضغ، ص5381ىـ/ 188م واستسخت في االستيالء عمى السجن الرضشية حتى سيصخت عمى العاصسة بكضغ لضشتيي بيحا الدقػط الحكع السغػلي فضيا وذلظ سشة 5319ىـ/ 119فاضات الذعبية كانتفاضة العسائع الحسخ والتي ضيخت سشة حخكة االنتعج تيسػر خان آخخ الخانات األقػي


